Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu..............................................pomiędzy:
Fundacją Gospodarczą Euro – Partner, ul. Kopernika 9, 25- 336 Kielce

zwanym dalej

„Zamawiającym" reprezentowaną przez: Pawła Przybysławskiego – Prezesa Zarządu
a …….…............................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:...................................................................
§ 1.
Umowa

jest

następstwem

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem umowy jest „Dostawa
technologii telemedycznej, w której skład
wchodzi: opaska telemedyczna, platforma telemedyczna i aplikacja mobilna (iOS,
Android) w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.
,,Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ
BARIER” zwanych dalej usługą.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu opaski telemedyczne oraz
zapewnić dostęp do platformy telemedycznej których nazwy, ilości i ceny zawiera
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Sprzęt musi spełniać wymogi i parametry określone w SIWZ (załącznik nr 3 )
§ 2.
1. Strony ustalają termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r.

§ 3.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy przedmiotu niniejszej umowy karty SIM do
dnia 15 czerwiec 2018 r. Po uzbrojeniu urządzeń przez Wykonawcę przedmiot
umowy zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego mieszczącej się w
Kielcach przy ul. Plac Wolności 6/3 - na koszt Wykonawcy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu
roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.
Odbioru przedmiotu umowy dokona osoba/-y wyznaczone przez Zamawiającego,
która/-e zobowiązana/-e jest/są sprawdzić sprzęt pod względem ilościowym i
jakościowym mającym na celu wykazanie, że dostarczony przedmiot umowy
spełnia wymagania określone w zamówieniu oraz pokwitować jego odbiór według
faktury. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór
uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony
bez uwag. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające
się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wyznaczając
Wykonawcy termin do ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca usunie wady
lub usterki na własny koszt.
Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne i instrukcje
w języku polskim dotyczące dostarczonego sprzętu.
§ 4.
Strony
postanawiają,
że
uprawnionymi
do
reprezentowania
i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są:
z ramienia Wykonawcy: …................................................................
z ramienia Zamawiającego: …..........................................................

stron

§ 5.
1.

Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi:

….......................................netto zł, (słownie:.............................................)
stawka pod. VAT ….........%, wartość pod. VAT: …......................................zł
brutto...............................zł, (słownie:...............................................)
Ceny sprzętu w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie.
Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w załączniku Nr 2
do SIWZ.
Fakturę należy wystawić na:
Fundacja Gospodarcza Euro – Partner
ul. Kopernika 9
25- 336 Kielce
NIP: 657 – 288 – 09 -79
Zapłata nastąpi po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków
względem Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy - w całości, w terminie
7 dni od dnia otrzymania rachunku.
§ 6.
W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy
lub braków, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi
na nią w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy określony w załączniku nr 2
do SIWZ gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 15 m-cy od dnia podpisania
przez Zamawiającego protokołu przyjęcia.

W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot
umowy na nowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
§ 7.
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić
od umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy sprzętu w terminie określonym w § 2
ust. 1. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian
i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na
podstawie której dokonano wyboru chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo
Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 9.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego

swojego

przedsiębiorstwa,

a

także

o

wszczęciu

postępowania

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i
1 dla Wykonawcy.
§ 11.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 3)
Formularz cenowy (załącznik nr 2)
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Karta gwarancji jakości (załącznik nr 8)

…....................................................
WYKONAWCA

…..........................................................
ZAMAWIAJĄCY

